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 بندی اعالم شده در آزمایشگاه/کارگاه حضور نداشته باشم.خارج از زمان .1

 .مفراگیر را هاآن با مقابله روش و با خطرات هر ماده آشنا شوم ورا مطالعه ( MSDSایمنی )ت اعالقبل از کار با هر ماده شیمیایی، برگه اط .2

گیرم س آزمایشگاه/کارگاه فرا میقبل از شروع به کار با تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، نحوه کار با دستگاه را از استاد راهنما یا کارشنا .3

 و با هماهنگی آنان از وسایل )بدون جابجا کردن( استفاده خواهم کرد. 

هر گونه از انجام همچنین  ها خودداری می کنم.ها و کارگاهمورد در محیط آزمایشگاهشوخی کردن، خوردن و آشامیدن و حضور بیاز  .4

 کنم.بیاندازد اجتناب میعملی که سالمت خودم و سایر افراد را به خطر 

 کنم. انگاری، عدم رعایت اصول ایمنی ایجاد شود را قبول میسهلتوجهی، مسئولیت تمام خسارات حوادثی را که در اثر بی .5

 وشایمنی، روپ نظیر ماسک، عینک)مخصوص کار با هر ماده( را با استفاده از لوازم ایمنی مناسب  شیمیایی مواد باخطرناک کار  هرگونه .6

 هم. د انجام هود ایشیشه حفاظ پشت و هود زیردر دستکش،  و

 کنم )استفاده از دمپائی و کفش تابستانی ممنوع است(.میکارگاه استفاده ز لباس و کفش مناسب در آزمایشگاه/ا .7

 .یمنما الصاقبه آن  را مناسب برچسبو  منکن نگهداری محکم درپوش بدون را ها محلول و مواد حاوی ظروف هرگز .8

همچنین . کنممی شروع زودتر را آزمایشها ،روز انتهایی هایساعت تا آن انجام بجای آزمایش، انجام جهت طوالنی زمان به نیاز صورت در .9

 .منمای استفاده افراد سایر کمک از ،نیاز درصورت مبتوان تا نکنم آزمایش خلوت ساعات در االمکان حتی

 طوالنی، زمان به نیازمند هایآزمایش مورد در یا محل ترک به اجبار صورت در. منکن رها مراقبت بدون را اجرا حال در آزمایش هرگز .11

 دسترس در آزمایش محل در را الزم احتیاطات و واکنش حال در مواد تماس، تلفن آزمایشگر، نام آزمایش، نام شامل توضیحاتی حتماً

 .مده قرار

 را استفاده مورد مواد .دهم قرار خطر بی و مناسب بطور را میزها روی نگهدارم و وسایل الزم غیر مواد و تجهیزات از خالی را میزها روی .11

 . منمای انبار مناسب محل در را بقیه و نگهداری میزها روی در مصرف میزان به فقط

 لمح .مشو آشنا ایمنی هشدارهای و عالئم با. مبیاموز را آنها با مقابله مناسب هایروش و یمنما شناسایی را آزمایشگاه در موجود خطرات .12

 مسیرهای. مبیاموز را هاآن از استفاده روش و شناسایی رااضطراری  شویهای اولیه، دوش و چشم، جعبه کمکنشانی آتش هایکپسول

 .مسدود نکنم مزاحم اشیای را با /کارگاهآزمایشگاه در تردد

 .دگردن دفع مقتضی طریقه ب و آوری جمع باید مواد این. نکنم خالی زباله سطل یا فاضالب در را آالینده و خطرناک هایمحلول و مواد .13

  .اطمینان حاصل کنم هاو دستگاه ها، از بسته بودن شیرهای آب، گاز و خاموش بودن المپقبل از خروج )آخرین فرد( از آزمایشگاه .14

 و هادست شستشوی و تمام وسایل استفاده شده را به جای اصلی خود بازگردانم. هنگاممیز و وسایل را تمیز کرده  ،پس از پایان کار .15

 در ار شستشو مورد وسایل سپس و شوم آن فشار شدن ثابت و آب جریان شدن یکنواخت منتظر و نموده باز را آب شیر ابتدا ظروف،

 .دهم قرار آب جریان مسیر
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